
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
369

Поделение
Община Луковит

от дата
09-декември-2020

Обявление за възложена поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000291602

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Луковит

Пощенски адрес:
ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73

Пощенски код:
5770

код NUTS
Ловеч

Лице за контакт

Анелия Николаева Цветанова

Електронна поща:
a.tsvetanova@lukovit.bg

Телефон:
+359 0879401353

Факс:
+359 69752014

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.lukovit.bg



Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/16064

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на нова надстройка за изкърпване на пътна настилка с подготовка за зимно поддържане за нуждите на
Община Луковит“

Референтен номер (в приложимите случаи)
000157

II.1.2) Основен CPV код

43312000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Надстройка за изкърпване на пътна настилка: Произведена не по-рано от 01.01.2020г; Резервоар за битумна
емулсия-  изолация минимум 30 мм, система за подгряване на емулсията на пропан бутан или дизел, термометър
отчитащ температурата на емулсията; Помпа за дозиране наемулсия-  тип зъбна; филтър за емулсия; манометър
отчитащ налягането на емулсията с предпазен клапан; Подаване на фракция от бункера-  чрез минимум 2 шнека
разположени надлъжно, възможност за работа с два вида фракции;

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
119777

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

43312000

II.2.3) Място на изпълнение



код NUTS
Ловеч

Основно място на изпълнение
гр. Луковит, Община Луковит

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Надстройка за изкърпване на пътна настилка: - чрез минимум 2 шнека разположени надлъжно - възможност за
работа с два вида фракции; Предпазни решетки /сита/ на бункера - сито на горната част на бункера с размер
минимум 10 х 10 см; Автономен дизелов двигател - управление от кабината на водача или от работното рамо
на оператора; Високо дебитен компресор с микрофилтър и хидравлично задвижване- тип винтов; Хидравлична
система за управление на всички функции на машината -хидравлична система задвижване от автомония дизелов
двигател с елетропропорционално управление на клапаните от пулт в кабината или на работното рамо; Резервоар
за вода със система за оросяване на материала - обем на резервоара за вода минимум 300 л; - електрическа или
хидравлична водна помпа с налягане минимум 8 бара. - дюза за разпръскване на вода в маркуча за оросяване на
подавания материал; Пулт за управление- монтаж на пулта или в кабината на водача или на работното рамо на
оператора - пулт за управление с дисплей с минимум следните функци : вкл./изкл. на автомония дизелов
двигател,
пускане на оросителната система, регулиране от 0 до 100% на помпата за битумна емулсия , регулиране от 0 до

100% на всеки шнек поотделно, регулиране от 0 до 100% оборотите на компресор , вкл./изкл. на системата

на продухване с въздух на дюзата за разпръскване на емулсия, вкл. /изкл. на жълта мигаща светлина, регулиране

на оборотите на диска за разпръскване при зимен вариант. Система за почистване и промиване на маркучите за

циркулиране на битумната емулсия - чрез продухване с въздух от въздушната система на машината или чрез
промиване с дизел. Летен вариант - за изкърпване на пътна настилка - пулт на оператора за управление на всички
операции - пневматично поддържане и регулиране височината на работното рамо чрез минимум един цилиндър
- маркучи за подаване на фракция и битумната емулсия, монтирани на работното рамо - дюза за разпръскване на
битумна емулсия със система за продухване с въздух - ръчна рейка с маркуч минимум 3 метра за запълване на
пукнатини с битумна емулсия; Подготовка за зимен вариант - за разпръскване на твърд гранулат при
снегопочистване - да има подготовка за монтаж на дисков разпръсквач, монтиран в задната част на бункера, с
хидравлично задвижване, управление и дозиране от кабината на водача.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество
Гаранционен срок- - 10

Срок за доставка - 10

Технически параметри - 30

Цена

Тежест
50

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура



Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

Номер на обявлението в РОП
2020-008618

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
118

Наименование
„Доставка на нова надстройка за изкърпване на пътна настилка с подготовка за зимно поддържане за нуждите на
Община Луковит“

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
09-декември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
120000

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
119777.00

Валута
BGN



V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД

Национален регистрационен номер
130696746

Пощенски адрес

Държава
България

Град
гр. София

Пощенски адрес
ул. Бесарабия № 114

Пощенски код
1517

код NUTS
София

Електронна поща
divanov@bm-leasing.com

Телефон
+359 879606868

Факс
+359 879606868

Интернет адрес

URL
www.bmleasing-trade.com

Изпълнителят е МСП
да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg



Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалба може да се подава в 10- дневен срок от връчването на решението за избор на изпълнител съгласно чл.197,
ал.1, т.7, б "а" от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби: (в приложимите случаи)

Официално наименование
Община Луковит

Държава
България

Град
Луковит

Пощенски адрес
ул. Възраждане № 73

Пощенски код
5770

Електронна поща
lukovit@lukovit.bg

Телефон
+359 69752464

Факс
+359 69752014

Интернет адрес: (URL)
www.lukovit.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09-декември-2020


